11/802-01-Utkast

Protokoll fra møte i Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd i VKM 13. april
2011 klokken 10.00-16.00 i VKMs lokaler i Lovisenberggaten 8, Oslo
Deltakere:
Fra Faggruppen for dyrehelse og dyrevelferd:
Olav Østerås (møteleder), Knut E. Bøe (tilstede under behandling av sak 5-13), Ulf Erikson
(tilstede under behandling av sak 3-13), Brit Hjeltnes, Kristian Hoel, Rolf Erik Olsen (tilstede
under behandling av sak 5-13) og Espen Rimstad.
Forfall:
Stein Mortensen
I permisjon:
Bjarne O. Braastad
Fra sekretariatet til VKM:
Ingfrid Slaatto Næss, koordinator for FG8 (Ref.)
Astrid Bjerkås, kommunikasjonsrådgiver for VKM, tilstede under orientering om
kommunikasjonserfaringer vedrørende vurdering av risiko for dårlig dyrevelferd ved hold av
visse arter eksotiske dyr under punkt 5 på dagsorden.
Fra Mattilsynet:
Kathrine Ryeng, seksjon for dyrevelferd og fiskehelse, Hovedkontoret, tilstede under
orientering om kommunikasjonserfaringer vedrørende vurdering av risiko for dårlig
dyrevelferd ved hold av visse arter eksotiske dyr under punkt 5 på dagsorden, samt under
saken om ”Nye bestillinger fra Mattilsynet” under punkt 10 på dagsorden.
Forkortelser benyttet i protokollen:

RV: Risikovurdering
FG8: Faggruppe dyrehelse og dyrevelferd
FGM: Faggruppemøte
HK: Hovedkomité
MT: Mattilsynet
VKM: Vitenskapskomiteen for mattrygghet
EFSA: European Food Safety Authority
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Forklaring til nummerering av dokumentene: ÅÅ/xNN-d
ÅÅ er tosifret årstall
x er nr. på faggruppen saken kommer fra (1-8, eller 0 for hovedkomiteen)
NN er fortløpende nummerering fra 1-99
d er nr på dokument i saker hvor det finnes flere enn ett dokument
Når en sak behandles i flere grupper følger samme saksnummer dokumentet, dvs. saksnummeret
kommer fra den gruppen der saken først blir behandlet.

Sak 1: Velkommen, forfall og habilitet
Leder for faggruppen, Olav Østerås, ønsket velkommen til møtet i Faggruppen for dyrehelse
og dyrevelferd. Ingen av faggruppemedlemmene meldte seg inhabile for behandling av
aktuelle saker på dagsorden. Habilitetserklæringer for ny VKM-periode ble samlet inn fra
medlemmene. Stein Mortensen hadde meldt forfall til møtet.
Sak 2: Godkjenning av møteinnkallelse og dagsorden. Gjennomgang av protokoll.
Innkalling og dagsorden for møtet ble godkjent uten endringer. På grunn av nødvendige
tidsprioriteringer ble det stokket noe om på rekkefølgen av de ulike punktene på agendaen.
Det ble foretatt en kort gjennomgang av protokollen fra forrige faggruppemøte den 7.
desember 2010.
Sak 3: Saker fra møte i Hovedkomiteen
Det ble avholdt møte i Hovedkomiteen den 28. mars 2011. Utkast til protokoll fra møtet ble
gjennomgått. Neste møte i Hovedkomiteen er 8.-9. juni 2011. Møtet skal kombineres med
besøk til fôrfabrikk og fiskeslakteri.
Det skal arrangeres et fagseminar for Hovedkomiteen innen temaet dyrevelferd den 20.
september 2011. Faggruppe 8 skal tilrettelegge for et slikt opplegg for Hovedkomiteen. Knut
E. Bøe har påtatt seg å koordinere dette i samarbeid med faggruppeleder Olav Østerås samt
koordinator for Faggruppe 8. Det ble diskutert forslag til program som skal spilles inn til
Hovedkomiteen.
Sak 4: Saker som skal behandles på møtet
Ingen saker skulle sluttbehandles på møtet.
Sak 5: Saker som har vært behandlet i faggruppen siden forrige møte
Risikovurdering - Dyrevelferd ved hold av visse arter som familie- og hobbydyr
(Saksnummer 09/809):
Risikovurderingen ble offentliggjort på VKMs hjemmesider den 10. januar 2011. Astrid
Bjerkås, kommunikasjonsrådgiver for VKM, presenterte erfaringer i forbindelse med
risikokommunikasjon av vurderingen.
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Status for øvrige saker i faggruppen
Risk assessment of Recirculation systems in fish hatcheries (Saksnummer 09/808):
Det er nedsatt en ad hoc gruppe som skal levere en rapport som bakgrunnsmateriale for en
risikovurdering fra faggruppen. Ad hoc gruppen ledes av Brit Hjeltnes fra faggruppen. Brit
Hjeltnes redegjorde for oppdraget, fremgangsmåte og videre saksgang. Ad hoc gruppen har
hatt to møter så langt i arbeidet. Neste møte skal avholdes 27. april 2011. Vurderingen skal
skrives på engelsk. Frist på oppdraget er satt til 15. november 2011.
Fremtidig landdyrhelseforvaltning; risikovurdering knyttet til myndighetenes ansvar for
bekjempelse av dyresykdommer hos landdyr (Saksnummer 10/804):
Det er nedsatt en ad hoc gruppe som skal levere en rapport som bakgrunnsmateriale for en
risikovurdering fra faggruppen. Ad hoc gruppen ledes av faggruppeleder Olav Østerås. Olav
Østerås redegjorde for oppdraget, fremgangsmåte og videre saksgang. Ad hoc gruppen har
hatt tre møter så langt i arbeidet. Neste møte i ad hoc gruppen skal avholdes den 9. mai 2011.
Frist på oppdraget er utsatt til august 2011.
Sak 6: Oppfølging av saker fra forrige møte i faggruppen
Faggruppen har ønske om å egeninitiere aktuelle saker. Aktuelle temaer ble foreslått og
diskutert. Det ble besluttet at koordinator for faggruppen lager en egen liste over foreslåtte
saker til egeninitiering som kan gjennomgås på nytt og prioriteres på neste møte. Det ble også
foreslått aktuelle forskningsbehov som ikke er berørt i tidligere risikovurderinger.
Dokumentet vedrørende kunnskapshull og forskningsbehov som VKM har avdekket i sitt
arbeid med risikovurderinger 2009-2010 ble diskutert.
Videre ble aktivitetsplan for VKM for 2011 kort gjennomgått. Alle faggruppene har satt opp
sine aktiviteter og planer for 2011 i ett samlet dokument.
Sak 7: Orientering fra ad hoc-grupper/undergrupper eller lignende
Espen Rimstad orienterte om saken vedrørende Oppdrettsfisk som fôr til oppdrettsfisk som går
ut i fra Faggruppe 6 for Fôr til terrestriske og akvatiske dyr. Faggruppe 8 vil få denne saken til
gjennomlesning og godkjenning før den ferdigstilles.
Sak 8: Saker til hovedkomiteen
Ingen saker var satt opp under dette punktet på agendaen.
Sak 9: Møter o.a. av felles interesse
Faggruppeleder og koordinator for faggruppen informerte om aktuelle møter, seminarer og
konferanser som har vært arrangert og som skal arrangeres i nær fremtid.
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Sak 10: Nytt fra sekretariatet
Mattilsynet orienterte om ny bestilling til VKM: “Risk assessment concerning the welfare of
certain free ranging wild mammals and birds subjected to marking”. Aktuelle
problemstillinger ble diskutert og oppdraget avgrenset. Det ble besluttet at ordlyden skal stå
som den gjør inntil en ad hoc gruppe er etablert og til gruppen har lest og satt seg inn i de
ulike problemstillingene. Det ble videre besluttet at faggruppen sender forslag til
kandidater til en ad hoc gruppe til sekretariatet innen 1. mai. Faggruppeleder vil sammen
med faggruppemedlemmene prioritere sammensetning av en gruppe etter at nødvendig
kompetanse er kartlagt. Forslaget til ad hoc gruppe skal være klart til neste faggruppemøte
den 31. mai (eller 22. juni) 2011.
Det ble også orientert om prioritering av midler for deltagelse på kurs, konferanser og møter i
Faggruppe 8. Det ble besluttet at alle sender inn sine ønsker om kursdeltagelse til sekretariatet
innen 15. mai 2011. Faggruppeleder vil, i samarbeid med sekretariatet, foreta en prioritering
etter behov for kompetanseheving i faggruppen og lage en oversikt til neste faggruppemøte.
Videre orienterte sekretariatet om årsmeldingen fra VKM som er klar til trykking og
utsending over påske.
Sak 11: Nytt fra EFSA
De ulike vurderingene fra EFSA på området for dyrehelse og dyrevelferd ble ikke omtalt
spesielt, men etter ønske fra faggruppens medlemmer settes punktet opp rutinemessig på
agendaen som en orientering til faggruppens medlemmer.
Sak 12:Nye møtedatoer
Neste faggruppemøte er bestemt til 31. mai. Det ble imidlertid foreslått en reservedato for
dette møtet til 22. juni. Faggruppemedlemmene bes merke seg disse datoene i kalendrene
sine. Det blir besluttet når det nærmer seg 31. mai om møtet skal avholdes denne datoen
eller evt. 22. juni. Dette avhenger av hvor langt risikovurderingen knyttet til
myndighetenes ansvar for bekjempelse av dyresykdommer hos landdyr har kommet.
Neste møte avsluttes med middag.
Sak 13: Eventuelt
Ingen momenter var satt opp under dette punktet på agendaen.
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